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WIADCZENIE
projektanta o sporz dzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ja ni ej podpisany

Stanis aw aszkiewicz
( imi i nazwisko projektanta )

legitymuj cy si

dowód osobisty ANR 900746
( nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzaj cego to samo

nr uprawnie
zamieszka y

i organ wydaj cy )

WRR-DT/7131/2/2002
ul. Krucza 3 ;

86-300 Grudzi dz

po zapoznaniu si z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane
( Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pó n. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla:
Gmina Miasto Nowe
ul. w. Rocha nr 5
86-170 Nowe
…………………………………………………………………
( imi i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotycz cy:
Zmiana sposobu u ytkowania budynku szko y na mieszkania
oraz budowa budynku gospodarczego
w m. Ma y Komórsk
…………………………………………………………………
( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b
robót budowlanych, oznaczenie dzia ki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej )

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo
danych zamieszczonych powy ej.
……………………………………
( czytelny podpis )
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Informacja do opracowania planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia(planu BIOZ)
Cz

opisowa informacji
1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego:
Instalacja elektryczna wewn trzna. Monta :
tablic zabezpieczeniowych
tablic licznikowych
wewn trznych linii zasilaj cych
instalacji o wietlenia elektrycznego
instalacji gniazd wtykowych
instalacji o wietlenia zewn trznego
2. Kolejno

realizacji poszczególnych obiektów:

Prace instalacyjne elektryczne b
wykonywane jednocze nie w ca ym budynku oraz na ca ej
dzia ce w czasie wykonywania prac budowlanych.
3. Elementy terenu które mog stwarza zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi:
W ca ym budynku oraz na ca ej dzia ce, w miejscach gdzie prowadzone b

prace budowlane.

4. Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót budowlanych:
Lp Rodzaj zagro enia

Skala
zagro enia

Miejsce zagro enia

obra enia na skutek uderzenia ,
przygniecenia
spadaj ce przedmioty

cz sta
cz sta

teren remontowanego
budynku
jw

obra enia ci a na skutek kontaktu z
ostrymi elementami
upadek

cz sta

jw

cz sta

jw

cz sta

jw

6

pora enie i poparzenie pr dem
elektrycznym pr dem o napi ciu do 1
kV
ha as

cz sta

jw

7

wirbracje

sporadyczna

jw

dzia anie substancji chemicznych (
cz sta
malowanie )
9 promieniowanie nadfioletowe ( prace sporadyczna
spawalnicze )
10 osoby niepowo ane w miejscu pracy
sporadyczna

jw

1
2
3
4
5

8

jw.
jw.

Czas
wyst powania
zagro enia
czas wykonywania
pracy
czas wykonywania
pracy
czas wykonywania
pracy
czas wykonywania
pracy
czas wykonywania
pracy
czas wykonywania
pracy
czas wykonywania
pracy
czas wykonywania
pracy
czas wykonywania
pracy
czas wykonywania
pracy
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5. Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do realizacji
robót szczególnie niebezpiecznych:
Instrukta przed przyst pieniem do prac szczególnie niebezpiecznych przeprowadza kierownik
robót w miejscu wykonywania prac, w obecno ci wszystkich pracowników wykonuj cych
dan prac . Nale y zwróci uwag na wyst powanie zagro
w czasie wykonywania
pracy. Kierownik robót odnotowywuje fakt udzielenia instrukta u w specjalnym zeszycie.
Wpis o udzieleniu instrukta u podpisuje kierownik robót oraz wszyscy poinstruowani.
6.

rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwu zwi zanym z
wykonywaniem robót budowlanych w strefach szczególnego zagro enia zdrowia
6.1. rodki organizacyjne
- Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urz dzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych
6.2. rodki techniczne

Lp
Zagro enie
1 obra enia na skutek uderzenia ,
przygniecenia
2 spadaj ce przedmioty
3 obra enia cia a na skutek kontaktu z
ostrymi elementami
4 upadek
5 pora enie i poparzenie pr dem
elektrycznym pr dem o napi ciu do 1
kV
6 ha as
7 wirbracje
8 dzia anie substancji chemicznych
9 promieniowanie nadfioletowe
10 osoby niepowo ane w miejscu pracy

Przeciwdzia anie zagro eniu
stosownie he mów ochronnych
stosownie he mów ochronnych, zestawów transportowych,
ogl dziny urz dze
stosowanie odzie y i r kawic ochronnych
stosowanie w ciwego sprz tu ochronnego
stosowanie rodków ochrony przed dotykiem bezpo rednim i
po rednim, stosowanie procedur zawartych w instrukcjach
stosowanie ochronników s uchu , zmniejszenie czasu
ekspozycji
stosowanie r kawic chroni cych przed drganiami,
stosowanie procedur zawartych w instrukcjach
malowanie przy za czonej wentylacji , stosowanie r kawic
ochronnych
stosowanie rodków ochrony osobistej
wygrodzenie miejsca pracy, tabliczki ostrzegawcze

Informacj opracowa :
in . S. aszkiewicz
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Opis techniczny
1. Dane wyj ciowe
Podstaw

opracowania

niniejszego

projektu

instalacji

elektrycznej

w istniej cym

budynku by ej szko y s :
zlecenie inwestora
wizja lokalna
obowi zuj ce normy i przepisy
projekt budowlany
2. Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje nast puj ce elementy:
wewn trzne linie zasilaj ce
tablice zabezpiecze administracyjnych
tablice zabezpiecze mieszkaniowych
instalacj elektryczn o wietlenia
instalacj elektryczn gniazd wtykowych
instalacj TV
instalacj telefoniczn
3. Opis techniczny
3.1. Wewn trzne linie zasilaj ce oraz tablice licznikowe
Od projektowanego zewn trznego z cza napowietrznego wyprowadzi wewn trzn
lini zasilaj
przewodami 5xLgYd 16 w rurach ochronnych AROTA DVK 50 p/t do g ównego
wy cznika ppo . Zabudowa g ówny wy cznik ppo . na zewn trz budynku. Wlz wykona
zgodnie z rysunkiem nr 4, 6. Na klatce schodowej zabudowa tablice licznikowe wn kowe typ
RBP-3. Schemat elektryczny wlz pokazano na rysunku nr 9.
Wykona po czenie wyrównawcze g ówne, w piwnicy. Do GSW pod czy wszystkie
przewodz ce instalacje wewn trzne budynku przewodem 1x LgYd 10. Do GSW pod czy uziom
fundamentowy.
W szafkach licznikowych zabudowa tablice licznikowe jednofazowe. Zabezpieczenia
przelicznikowe przystosowane do plombowania.
Z szafek licznikowych wyprowadzi , w klatce schodowej, poszczególne wewn trzne
linie zasilaj ce do tablic zabezpieczaj cych TM w poszczególnych mieszkaniach. Wlz-ty do
mieszka wykona przewodem YDYp o 3x6 pod tynkiem.
Schemat elektryczny tablic mieszkaniowych TM pokazano na rysunku nr 13.
Schemat elektryczny tablicy piwnicy pokazano na rysunku nr 12.
Schemat elektryczny tablicy sali konferencyjnej pokazano na rysunku nr 10.

3.2. Tablica administracyjna TADM
Z tablicy administracyjnej TADM wyprowadzi obwody administracyjne tj. o wietlenie
wej cia do budynku wraz z o wietleniem podwórza, o wietlenie klatki schodowej z automatem
schodowym, zasilanie tablicy piwnicy TP, zasilanie wzmacniacza TV.
7

3.3 O wietlenie zewn trzne
Z tablicy TADM wyprowadzi obwód o wietlenia zewn trznego przewodem YDY o
3x1,5 dla zasilenia oprawy o wietlaj cej podwórze. Przewód u
p/t. Opraw uliczn typ
OUSb-70 zabudowa na wysi gniku rurowym, na wysoko ci I pi tra
3.4. Instalacja o wietlenia elektrycznego
Plan instalacji o wietlenia elektrycznego pokazano na rysunkach nr 3,5. W miejscach
oznaczonych, przedpokojach mieszka zabudowa tablice zabezpiecze mieszkaniowych TM typ
EKINOXE 1x18 pod tynkiem. Schemat elektryczny tablicy zabezpiecze TM pokazano na
rysunkach nr 13. Tablice mieszkaniowe wyposa
w aparaty elektryczne zgodnie z rysunkami
jak wy ej.
Z tablicy zabezpiecze mieszkaniowych wyprowadzi nast puj ce obwody:
1. obwód o wietlenia, dzwonka drzwiowego
2. obwód gniazd wtykowych pokój
3. obwód gniazd wtykowych pokój
4. obwód gniazd wtykowych kuchnia
5. obwód gniazd wtykowych azienka
Instalacje o wietlenia elektrycznego wykona pod tynkiem przewodami YDY o 3x1,5 .
Osprz t podtynkowy. W pomieszczeniu azienki, kuchni zabudowa oprawy o wietleniowe typ
WOS 100 W. W pozosta ych pomieszczeniach wykona wypusty o wietleniowe. Zabudowa
dzwonek drzwiowy 230 V w przedpokoju. Dzwonek zasili z obwodu o wietlenia.
3.5. Instalacja gniazd wtykowych
Plan instalacji elektrycznej gniazd wtykowych pokazano na rysunkach nr 4,6. Od
tablicy zabezpiecze mieszkaniowych wyprowadzi poszczególne obwody przewodem YDY o
3x2,5 pod tynkiem. W poszczególnych mieszkaniach przewidziano nast puj ce obwody gniazd
wtykowych: pokoju du ego, pokoju, kuchni, azienki, pralki automatycznej. W pokojach gniazda
montowa na wysoko ci 0,3 m od posadzki; w kuchni, azience na wysoko ci 1,2 m od posadzki.
W azience gniazda wtykowe o stopniu ochrony IP 44. Osprz t podtynkowy, gniazda wtykowe
podwójne, z ko kiem ochronnym.

3.6. Instalacja TV
Schemat ideowy instalacji TV pokazano na rysunku nr 13. Plan instalacji TV pokazano
na rysunkach nr 7,8. Od gniazd podtynkowych TV typ GA-15, w poszczególnych mieszkaniach,
wyprowadzi p/t przewód koncentryczny typ RG 6 75 , do szafki TV w klatce schodowej. Szafka
TV obudowa ATLANTIC 300x200x160. Szafk TV wyposa
w wzmacniacz TV z 7 wyj ciami
do poszczególnych mieszka . Zasilanie z wydzielonego obwodu s siedniej tablicy TADM.

3.7. Instalacja telefoniczna
Schemat ideowy instalacji telefonicznej pokazano na rysunku nr 13. Plan instalacji
telefonicznej pokazano na rysunkach nr 7,8. Instalacj telefoniczn wykona przewodem YTKSY
2x2x0,5 p/t. W klatce schodowej zabudowa obudow ATLANTIC 300x200x160 z jedn sztuk
czówki 10-cio krotnej. W mieszkaniu zako czy instalacj telefoniczn gniazdem telefonicznym
podtynkowym RJ 12.
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4. Ochrona przeciwpora eniowa
W celu ochrony przed dotykiem bezpo rednim zastosowano:
izolowanie cz ci czynnych
u ycie obudowy
Jako uzupe nienie ochrony przed dotykiem bezpo rednim zastosowano:
wy czniki ró nicowo-pr dowe o pr dzie ró nicowym
Jako ochron przed dotykiem po rednim zastosowano:
samoczynne wy czenie napi cia
po czenie wyrównawcze g ówne
wy czniki ró nicowo-pr dowe o pr dzie ró nicowym

I=30 mA

I=30 mA

5. Obliczenia
Wszystkie elementy instalacji elektrycznej dobrano do przewidywanych obci
pr dowych.
6. Uwagi ko cowe
Wszystkie prace wykona
warunkami technicznymi.

Projektowa :
in . Stanis aw

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, normami i

Asystent projektanta:
aszkiewicz

mgr in .Aleksander aszkiewicz
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wewn trznych linii
zasilajacych

DATA:

Aleksander aszkiewicz

PBW

FAZA:

FUNKCJA:

10.2011r.

PROJEKTANT

ELEKTRYCZNA

OPRACOWA :

SPRAWDZI

INWESTOR:

INWESTYCJA:

GMINA MIASTO NOWE
ul. w. Rocha 5
86-170 Nowe

oraz zabudowa podcienia.

Z.P. i U.B.
BENBUD

in . Benedykt Reder

ul. Ks. dr W . gi 1/27
86-300 Grudzi dz

AUTOR:

WRR-DT/7131/2/2002

NR UPRAWNIE

ELEKTRYCZNA

BRAN A

SKALA:

in . Stanis aw aszkiewicz

BRAN A:

Elektr.

PODPIS

E-10

NR RYSUNKU

Zmiana sposobu u ytkowania budynku szko y na mieszkania socjalne

GENERALNY PROJEKTANT:

NAZWA RYSUNKU:

Schemat elektryczny tablicy
TADM

DATA:

Aleksander aszkiewicz

PBW

FAZA:

FUNKCJA:

10.2011r.

PROJEKTANT

ELEKTRYCZNA

OPRACOWA :

SPRAWDZI

INWESTOR:

GMINA MIASTO NOWE
ul. w. Rocha 5
86-170 Nowe
INWESTYCJA:

Zmiana sposobu u ytkowania budynku szko y na mieszkania socjalne
oraz zabudowa podcienia.

GENERALNY PROJEKTANT:

Z.P. i U.B.
BENBUD
in . Benedykt Reder
ul. Ks. dr W . gi 1/27
86-300 Grudzi dz

NAZWA RYSUNKU:

BRAN A:

SKALA:

Schemat elektryczny tablicy
TP
FAZA:

FUNKCJA:

NR RYSUNKU

DATA:

PBW

Elektr.

10.2011r.
AUTOR:

NR UPRAWNIE

PROJEKTANT

in . Stanis aw aszkiewicz

OPRACOWA :

Aleksander

aszkiewicz

WRR-DT/7131/2/2002

E-11
BRAN A
ELEKTRYCZNA

ELEKTRYCZNA

PODPIS

INWESTOR:

GMINA MIASTO NOWE
ul. w. Rocha 5
86-170 Nowe
INWESTYCJA:

Zmiana sposobu u ytkowania budynku szko y na mieszkania socjalne
oraz zabudowa podcienia.

GENERALNY PROJEKTANT:

Z.P. i U.B.
BENBUD
in . Benedykt Reder
ul. Ks. dr W . gi 1/27
86-300 Grudzi dz

NAZWA RYSUNKU:

BRAN A:

SKALA:

Schemat elektryczny tablicy
TM
FAZA:

FUNKCJA:

NR RYSUNKU

DATA:

PBW

Elektr.

10.2011r.
AUTOR:

NR UPRAWNIE

PROJEKTANT

in . Stanis aw aszkiewicz

OPRACOWA :

Aleksander

aszkiewicz

WRR-DT/7131/2/2002

E-12
BRAN A
ELEKTRYCZNA

ELEKTRYCZNA

PODPIS

INWESTOR:

INWESTYCJA:

ul. w. Rocha 5
86-170 Nowe

GMINA MIASTO NOWE

oraz zabudowa podcienia.

Z.P. i U.B.
BENBUD

in . Benedykt Reder

ELEKTRYCZNA

BRAN A

BRAN A:

Elektr.

PODPIS

E-13

NR RYSUNKU

NR UPRAWNIE

SKALA:

Zmiana sposobu u ytkowania budynku szko y na mieszkania socjalne

GENERALNY PROJEKTANT:

ul. Ks. dr W . gi 1/27
86-300 Grudzi dz

DATA:

Schemat elektryczny tablicy
instalacji TV i telefonicznej

NAZWA RYSUNKU:

FAZA:

AUTOR:

WRR-DT/7131/2/2002

10.2011r.

in . Stanis aw aszkiewicz

PBW

FUNKCJA:

Aleksander

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

aszkiewicz

OPRACOWA :

SPRAWDZI

